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I NFORMAČNÝ OBČASNÍK OBCE N ÁLEPKOVO
nepredajné
Vážení čitatelia,
opäť sa Vám dostáva do domácnosti
Váš informačný občasník obce Nálepkovo. Ide o 4. vydanie, ktoré okrem
zápisnice z obecného zastupiteľstva zo
dňa 04. 05. 2015 obsahuje i podstatný
dokument. Ide o prieskumný dotazník,
prostredníctvom ktorého môžeme lepšie
identifikovať potreby občanov a potreby
našej obce. Výsledky dotazníka budú

spracované v analytickej časti Programu rozvoja obce Nálepkovo (bývalý
Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Nálepkovo). Tento program
obsahuje okrem iného i projektové zámery, ktoré by vedenie obce chcelo realizovať v priebehu nasledujúcich piatich
rokov. Dotazník vnímame, ako vhodný
nástroj pre občanov, aby vyjadrili svoj
názor na významné oblasti života v obci, ako sú životné prostredie, miestne

komunikácie, cestovný ruch, kultúra, administratíva, sociálne služby, zdravotníctvo, vzdelávanie, voľný čas, bezpečnosť
a prevencia.
Vašu ochotu a čas strávený pri vypĺňaní dotazníka chceme odmeniť hodnotnými cenami, keďže sa vypísaním dotazníka zapájate do súťaže. Touto cestou sa
chceme zároveň poďakovať i sponzorom,
ktorí darovali finančné a vecné ceny.
sekretariát starostu obce

SÚŤAŽ PRE NÁLEPKOVČANOV

Viac informácií o súťaži sa dozviete na strane 6.
Sponzori:

Fotokoláž: sekretariát starostu obce
INIT zruženie, Harichovce
HAIR STYLE kaderníctvo – Zuzana Čarnická, Smižany
Jozef Gabonay st., Nálepkovo
Lucia Riemerová, Nálepkovo
Ján Soveľ, Nálepkovo
Ján Kalafus, Nálepkovo
PERGAMON ANTIQUE – Peter Brandobur, Spišská Nová Ves
Ma-Ja, Nálepkovo

ZÁPISNICA
z 5. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 4. 5. 2015
Prítomní:
Ing. Dušan Daniel – starosta obce
Ján Plencner – zástupca starostu obce
Bc. Daša Baniaková, Patrik Bobák, Ján
Kalafus, Ondrej Klekner, Jarmila Pocklanová, Dušan Slivka, Ján Soveľ - poslanci OZ
Ing. Klaudia Baranová – hlavná kontrolórka obce
Bc. Marcela Juhásová – sekretariát starostu obce, matričný úrad
PhDr. Jarmila Gabonayová – sekretariát
starostu obce, ref. investičný
Jozef Sopko – náčelník obecnej polície
Vladimír Labuda – pracovník obecnej
polície
Marián Richveis – ref. bezpečnosti práce, PO a CO
Mgr. Bibiána Krajníková – riaditeľka ZŠ
s MŠ Nálepkovo
Mgr. Michal Bartoš – riaditeľ DN, n.o.
Ing. Branislav Kellner – riaditeľ LON,
s.r.o.
Ospravedlnení:
Marián Čarnický – poslanec OZ
Verejnosť:
Jozef Pocklan, Michal Pronský
Program:
1. Úvod - ustanovenie pracovných komisií
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo
4. zasadania OZ dňa 30.3.2015
3. Dosiahnuté ekonomické výsledky
právnických osôb obce za I. štvrťrok
2015
4. Protest prokurátora proti VZN č.
16/2013 o núdzovom zásobovaní
pitnou vodou v období krízovej situácie
5. Smernica obce Nálepkovo o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v
období krízovej situácie
6. Schválenie spolufinancovania vo
výške 15 % z celkových predpokladaných nákladov na realizáciu projektu Deratizácia postihnutých oblastí v obci Nálepkovo
7. Úver č. 18/067/10-Spolufinancovanie projektu z eurofondov „Prístavba hlavného vstupu a rekonštrukcia
Základnej školy a materskej školy v
Nálepkove“
8. Informácie z komisií OZ
9. Interpelácie, pripomienky a otázky
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poslancov a verejnosti prítomnej na
zasadaní OZ
10. Rôzne
11. Záver
Bod č. 1:
Úvod – ustanovenie pracovných
komisií
Zasadanie Obecného zastupiteľstva v
Nálepkove začalo o 14,00 hod.
V tomto bode programu zástupca starostu obce konštatoval, že z celkového
počtu 9 poslancov OZ je prítomných 6
poslancov a obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné. Zástupca starostu
obce predložil návrh programu 5. zasadania OZ v zmysle pozvánky zo dňa
28.4.2015. Takto predložený návrh bol
schválený všetkými 6 poslancami. Po
schválení programu zasadania OZ vstúpila do zasadacej miestnosti poslankyňa
OZ Jarmila Pocklanová.
Za zapisovateľku bola určená:
Bc. Marcela Juhásová
sekretariát starostu obce
Do návrhovej komisie boli nominovaní:
Ondrej Klekner
Jarmila Pocklanová
Za overovateľov boli určení:
Ján Kalafus
Patrik Bobák
Bod č. 2:
Kontrola plnenia uznesení a úloh
zo 4. zasadania OZ dňa 30.3.2015
Na 4. zasadaní OZ bolo prijatých celkom 22 uznesení - uznesenia č. 48/2015OZ - 69/2015-OZ, ktoré sú priebežne plnené, resp. 13 uznesení OZ bolo braných
na vedomie a 9 uznesení OZ schválilo.
K uzneseniu č. 59/2015-OZ, ktorým bola braná OZ informácia stavebného úradu obce o ním vykonávaných
úradných výkonov v období od 1.1.2011
k 28.2.2015 si dovolím doplniť konkrétne
vykonané úkony (boli opomenuté v zápisnici zo 4. zasadania OZ z 30.3.2015).
Za uvedené obdobie bolo celkom vykonaných 328 úradných výkonov (z toho napr. 16 územných rozhodnutí, 54
stavebných povolení, 36 kolaudačných
rozhodnutí, 15 súhlasov na výrub drevín,
90 ohlásení ...).
V oblasti požiarnej ochrany, resp.
Obecného hasičského zboru, či Dobro-

voľného požiarneho zboru bola uskutočnená Výročná členská schôdza dňa
26.4.2015, na ktorej za účasti dobrovoľných požiarnikov vrátane členov
Výboru DPO a niektorých zamestnancov OcÚ, riaditeľa LON, s.r.o. a vybraných poslancov OZ, ktorých ich zamestnanie a povolanie súvisí aj s činnosťou
DPO (O. Klekner – zamestnanec LON,
s.r.o., J. Kalafus – predseda KFaSOM,
J. Soveľ – podnikateľ vlastniaci zemné stroje ...), na ktorej boli podrobne
prediskutované problémy obce súvisiace
s požiarnou ochranou a s funkčnosťou
požiarnej techniky. Zároveň bola poriešená aj otázka kreovania nového výboru
DPO vzhľadom k tomu, že podstatná časť
členov doterajšieho výboru DPO je v dôchodkovom veku a preto postupne bude
potrebné ich vo výbore nahradiť.
Dňa 25.4.2015 miestnou obhliadkou
starostu obce a projektanta Ing. M. Zvaru
začala príprava vypracovania informačnej
štúdie renovácie Požiarnej zbrojnice v III.
Hámri, ktorej výstupom bude návrh na
projektovú dokumentáciu vrátane rozpočtu (interiér – nová elektroinštalácia
vrátane vykurovania a vybavenia sociálnych zariadení, exteriér – výmena okien,
dverí, železnej brány a eternitovej strechy). Spracovaná štúdia bude predmetom
rokovania v OZ – výstupom by malo byť
verejné obstarávanie a časový harmonogram renovácie Požiarnej zbrojnice vrátane finančných nákladov. Zrenovovaná
požiarna zbrojnica by sa v budúcnosti mohla stať aj kultúrnou ustanovizňou
v tejto časti obce.
K uzneseniu č. 53/2015-OZ informácie
riešení nezamestnanosti obce dopĺňam
ďalšiu informáciu, že k 1.5.2015 v LON,
s.r.o. nastúpilo 30 zamestnancov na dobu
6 mesiacov na základe projektu ÚPSVaR
Spišská Nová Ves. V tomto prípade je
aj reálna možnosť predĺženia tohto pracovného vzťahu na 12 – 18 mesiacov.
Takže k dnešku je možné konštatovať,
že v období od 1. januára 2015 samotná
obec vytvorila cca 180 pracovných miest
vrátane aktivačných pracovníkov – uchádzačov o zamestnanie.
Rozprava:
Počas rozpravy bol prítomný aj poslanec OZ Ján Soveľ.
Dušan Slivka – dotaz, že či do tých
180 vytvorených pracovných miest sa
rátajú aj pracovníci na aktivačnú činnosť,
žiadal o rozdelenie na jednotlivé pracovné miesta

Starosta obce – odpovedal, že v materiáloch na minulé OZ bola zaslaná
tabuľka s podrobným rozpisom každého
projektu a s počtom vytvorených pracovných miest
Dušan Slivka – dotaz, či na projektanta p. Zvaru bolo uskutočnené výberové konanie
Starosta obce – odpovedal, že zatiaľ
nie, pretože sa jedná o štúdiu, ktorá nepresiahne 1000 eur
Dušan Slivka – uviedol, že pri nákupe
tovarov a služieb nad 1000 eur je verejné
obstarávanie a do 1000 eur musia byť
predložené 3 ponuky
Hlavná kontrolórka – zákon to takto
nedefinuje
Uznesenie č. 70/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
berie na vedomie informácie z kontroly
plnenia uznesení a úloh zo 4. zasadania
OZ zo dňa 30.3.2015.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 3:
Dosiahnuté ekonomické výsledky
právnických osôb obce za I. štvrťrok
2015
V zmysle zákona o obecnom zriadení t.j. § 11 ods. 4 písm. l / je obecnému
zastupiteľstvu okrem iného vyhradené
zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti,
preto predmetné ekonomické výsledky
nimi dosahované priebežne štvrťročne
resp. ročne budú predmetom informácií v
obecnom zastupiteľstve.
Rozprava:
Dušan Slivka – dotaz na riaditeľa
LON, s.r.o., či sú zaplatené všetky faktúry
za odber dreva
Ing. Branislav Kellner – áno, všetky
do jednej
Uznesenie č. 71/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
berie na vedomie informáciu o dosiahnutých ekonomických výsledkoch právnickej
osoby obce - Lesy obce Nálepkovo, s.r.o.
za I. štvrťrok 2015.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 72/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
berie na vedomie informáciu o dosiahnu-

tých ekonomických výsledkoch právnickej
osoby obce - Domov Nálepkovo, n.o. za
rok I. štvrťrok 2015.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 73/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
berie na vedomie informáciu o dosiahnutých ekonomických výsledkoch právnickej
osoby obce - Základná škola s materskou školou Nálepkovo za I. štvrťrok
2015.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 4
Protest prokurátora proti VZN č.
16/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie
Okresná prokuratúra v Spišskej Novej
Vsi v rámci zákona o prokuratúre uplatnila svoje právomoci a povinnosti vo vzťahu
k samosprávnym orgánom a predložila
obecnému zastupiteľstvu tento protest
s cieľom zjednania nápravy resp. dať
predmetné VZN do súladu s platnými zákonnými normami v oblasti hospodárskej
mobilizácie a o riadení štátu v krízových
situáciách mimo času vojny a vojnového
stavu na území obce.
Rozprava:
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné návrhy a pripomienky.
Uznesenie č. 74/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
berie na vedomie protest prokurátora zo
dňa 24.3.2015 Pd 78/15/8810-3 vo veci
zrušenia napadnutého VZN obce Nálepkovo - o núdzovom zásobovaní pitnou
vodou v období krízovej situácie.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 75/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
ruší VZN obce Nálepkovo č. 16/2013
o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie zo dňa
14.08.2013 v plnom rozsahu.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Bod č. 5:
Smernica obce Nálepkovo o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v
období krízovej situácie
Pod pojmom „Núdzové zásobovanie
pitnou vodou“ rozumieme dočasné zabezpečenie minimálnych dodávok pitnej
vody ako životne dôležitého výrobku v
období krízovej situácie pre prežitie:
- obyvateľstva,
- poľnohospodárskeho chovu a výroby a
na
- zabezpečenie zdravotnej starostlivosti
Prerušenie dodávok pitnej vody vo
verejnej vodovodnej sieti (VVS) v dôsledku:
 kontaminácie pitnej vody vo VVS,
 nemožnosti dodať pitnú vodu do VVS
(napr. vyčerpané zdroje, sucho, prírodné katastrofy a. p.),
 narušenia vodovodnej siete veľkého rozsahu a nemožnosti náhradného
zásobovania pitnou vodou.
Musí byť vyhlásený „NÚDZOVÝ STAV“:
Vyhlasuje ho vláda Slovenskej republiky podľa čl. 5 Ústavného zákona č.
227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu ...
Obec vypracuje pre obdobie krízovej
situácie „Plán núdzového zásobovania
obyvateľstva pitnou vodou pre obdobie
krízovej situácie – Uvedené v Smernici.
Rozprava:
Dušan Slivka – dotaz, prečo nie sú
v smernici uvedení ľudia, ktorí budú vodu
rozdeľovať
Marián Richveis – uviedol, že v § 7
predloženej smernice musí obec pripraviť
menovacie dekréty pre prípad krízovej
situácie a mená sa dopíšu až v čase, keď
bude zasadať krízový štáb
Uznesenie č. 76/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
schvaľuje Smernicu obce Nálepkovo o
núdzovom zásobovaní pitnou vodou v
období krízovej situácie s účinnosťou od
4.5.2015.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 6:
Schválenie spolufinancovania vo
výške 15 % z celkových predpokladaných nákladov na realizáciu projektu
Deratizácia postihnutých oblastí v obci Nálepkovo
Obec Nálepkovo podá do 12.5.2015
Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa §
2 písm. h) zákona č. 526/2010. Projekt
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s názvom Deratizácia postihnutých oblastí
v obci Nálepkovo sa podáva na základe
výzvy číslo ÚSVRK-OKA-2015/000967
na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra
SR.
Podľa štruktúrovaného rozpočtu
predpokladaná výška celého projektu je
9 412,- eur. Výška dotácie 8 000,- eur,
pričom spolufinancovanie je vo výške
1 412,- eur.
Rozprava:
Dušan Slivka – dotaz, v ktorých oblastiach sa bude deratizovať
Ján Plencner – odpovedal, že prioritné sú rómske, a ak o to požiadajú aj ostatní občania, tak podľa žiadostí sa budú
deratizovať aj tie
Jarmila Gabonayová – informovala,
že v pôvodnom pláne bola celoplošná
deratizácia, momentálne sa budú riešiť
iba postihnuté miesta, v prípade schválenia podaného projektu sa bude deratizovať celá obec
Dušan Slivka – dožadoval sa sumy,
ktorá nie je uvedená a uviedol, že v prípade zmeny rozpočtu musí byť schválené
rozpočtové opatrenie
Starosta obce – odpovedal, že suma
je v dôvodovej správe uvedená, zmena
rozpočtu obce sa bude prehodnocovať
v júni spolu so záverečným účtom a budú
predložené rozpočtové opatrenia
Uznesenie č. 77/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
schvaľuje spolufinancovanie vo výške 15
% z celkových predpokladaných nákladov na realizáciu projektu „Deratizácia
postihnutých oblastí v obci Nálepkovo“.
Projekt sa podáva na základe výzvy
ÚSVRK-OKA-2015/000967 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 7:
Úver č. 18/067/10-Spolufinancovanie projektu z eurofondov „Prístavba hlavného vstupu a rekonštrukcia
Základnej školy a materskej školy
v Nálepkove“
Dňa 30.9.2010 Dexia banka Slovensko, a.s. Žilina, pobočka Spišská Nová
Ves podpísala predmetnú zmluvu s obcou Nálepkovo vo veci úveru na čiastku
53 400,- eur. Z uvedenej čiastky dňa
14.12.2010 bolo vyčerpaných 36 037,80
eur na pokrytie faktúry č. 1336137, zostávajúcich 17 362,20 eur zostalo nevyčerpaných na predmetný účel.
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Dňa 10.4.2015 starosta obce osobne
prejednal v Prima banke Slovensko, a.s.
v regionálnom obchodnom centre Košice
(v pobočke Štefánikovo nám. 10 v Spišskej Novej Vsi) s riaditeľkou obchodného
centra Ing. L. Zajacovou možnosti vyčerpania zbytku úveru na už ukončenú a skolaudovanú „Prístavbu hlavného
vstupu a rekonštrukcie Základnej školy
s materskou školou v Nálepkove“. Výsledkom pracovného jednania bolo doporučenie zmeny účelu úveru v bode č.
2 zmluvy – Predmet „Zmluvy o úvere č.
18/067/10“ a to konkrétne v bode 2.2
Základné podmienky – v podbode 2.2.2:
Účel úveru zmeniť z pôvodného textu na
text: „Investičné programy obce“.
Rozprava:
Dušan Slivka – dotazoval sa, na aký
účel sa má úver dočerpať, uviedol, že ku
koncu jeho volebného obdobia bolo na
účtoch dosť finančných prostriedkov, ktoré by pokryli spolufinancovanie projektov
z eurofondov
Starosta obce – odpovedal, že bol
vybavený úver v hodnote 53400 eur a ten
sa nevyčerpal v celkovej schválenej sume, v banke sa zmenil účel úveru na
investičné programy obce, na júnovom
zasadaní OZ predložím rôzne návrhy,
a vy poslanci rozhodnete, kde sa tieto
prostriedky použijú, úver je splatný až
do roku 2024, neustále sa platia úroky
a poplatky, obec by chcela úver splatiť do
konca budúceho roka na polročné splátky
Dušan Slivka – dotazoval sa prečo je
potrebné úver vyčerpať, ak zvyšok úveru
ostal v banke
Starosta obce – odpovedal, že sa
musí splatiť celý úver a z celého sa platia
úroky a poplatky
Patrik Bobák – poznamenal, že úver
sa nedá rozdeliť, musí sa splácať podľa
platnej zmluvy
Dušan Slivka – dožadoval sa, aby
obec vstúpila do jednania s bankou
a zmenila zmluvu a úroky sa platili z nižšej sumy
Uznesenie č. 78/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
schvaľuje zmenu účelu nevyčerpaného
úveru č. 18/067/10 zo dňa 30.9.2010
v čiastke 17 362,20 eur na pôvodný účel
v Bode č. 2.2.2: „Prístavba hlavného
vstupu a rekonštrukcia Základnej školy
s materskou školou v Nálepkove“ na účel
úveru: „Investičné programy obce“.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 1 (Slivka)
Bod č. 8:
Informácie z komisií OZ – zápisnice

a z toho vyplývajúce závery a úlohy
Komisia pre ochranu verejného poriadku (KOVP)
KOVP zasadala dňa 17.4.2015, na
svojom zasadaní riešila poškodenie zábradlia na moste cez Železný potok to
v centre obce pri OcÚ. S prítomnou vecou
bola zároveň upovedomená Správa ciest
v Spišskej Novej Vsi za účelom zjednania
nápravy. Ďalej v súčinnosti s KSaB boli
vykonané v dňoch 10.4.2015 a 13.4.2015
kontroly v RO – Grün I. a II. etapa. Záverom členovia komisie vykonali kontrolu
nebytových priestorov pri dome č. 543
a to vo veci čistoty na dvore a hlavne poškodeného oplotenia, ktoré sa nachádza
v blízkosti štátnej cesty vedúcej cez obec
Nálepkovo, ktoré narúša estetický charakter, ale zároveň aj bezpečnosť cestnej
premávky a osôb tam bývajúcich. Predseda komisie k tejto veci ešte prehodnotí,
pre obec možné a ekonomicky prístupné
riešenie k realizácií.
Rozprava:
Ján Plencner – doplnil, že s Ing. Jánošom sa ešte riešia nedoplatky na komunálnom odpade v „mašinke“ a s JUDr.
Kozákom sa pripravia splátkové kalendáre a zároveň sa bude riešiť aj oprava plota
Daša Baniaková – dotaz na výkopové
práce susedov oproti cez Železný potok,
vyzerá to ako zavedený odtok
Ján Plencner – odpovedal, že obec
vie o tomto probléme, pracovníčka stavebného úrade v spolupráci s obecnou
políciou boli informovaní o kontrole na
mieste, pravdepodobne sa ešte neuskutočnila
Uznesenie č. 79/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
berie na vedomie informácie zo zasadania KOVP pri OZ v Nálepkove zo dňa
17.4.2015.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Komisia finančná a správy obecného
majetku (KFaSOM)
KFaSOM zasadala dňa 28.4.2015, na
svojom zasadaní sa oboznámila s návrhom komisie sociálnej a bytovej i komisie
stavebnej s návrhom štúdie centrálneho
vykurovania bytových jednotiek na Hlavnej ulici č. 743, 744 a 755 a taktiež č. 580.
Komisia konštatuje, že je potrebné osloviť
jednotlivé inštitúcie, ktoré sa musia vyjadriť a dať súhlas k zmenám vo vykurovaní jednotlivých objektoch. Po doručení
vyjadrení jednotlivých inštitúcií v zmene

vykurovania a predložení rozpočtov komisia doporučuje OZ schváliť finančné
prostriedky na tieto rekonštrukcie. Ďalej
boli členovia oboznámení s pripravovaním verejného obstarávania na zadanie
a spracovateľa ÚPD-O.
Rozprava:
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné návrhy a pripomienky.
Uznesenie č. 80/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
berie na vedomie informácie zo zasadania KFaSOM pri OZ v Nálepkove dňa
28.4.2015.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Komisia kultúry, mládeže a športu
(KKMaŠ)
KKMaŠ zasadala dňa 27.4.2015, kde
prejednala plnenie plánu činnosti na rok
2015. V mesiaci apríl počas veľkonočných sviatkov sa konali turnaje a to volejbalový a futbalový. Volejbalového turnaja
sa zúčastnilo 8 družstiev a futbalového
6 družstiev. V máji komisia pripravuje pokerový turnaj a cyklistické preteky.
Koncert P. Dvorského je toho času vo
vybavovaní.
Rozprava:
Patrik Bobák – uviedol, že chce do
komisie doplniť ďalších 2 členov Dominika
Vartovníka a Slavomíra Vartovníka
Uznesenie č. 81/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo zasadania KKMaŠ pri OZ v Nálepkove
z 27.4.2015.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 82/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
schvaľuje doplnenie členov Komisie kultúry, mládeže a športu o dvoch členov
– Dominik Vartovník, Slavomír Vartovník.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Komisia sociálna a bytová (KSaB)
Komisia zasadala dňa 9.4.2015, na
zasadnutí prejednala Analýzu vykuro-

vania v 16 b.j. pri benzinole, informácie
o vykonaných kontrolách v nájomných
bytoch v rómskych osadách a ďalšie
informácie podané predsedom komisie
a zástupcom starostu obce.
Rozprava:
Ondrej Klekner – doplnil, že kontroly
bytov robia v súčinnosti s komisiou pre
ochranu verejného poriadku
Uznesenie č. 83/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
berie na vedomie informácie zo zasadania KSaB pri OZ v Nálepkove z 9.4.2015.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Komisia stavebná, územného plánu a
životného prostredia (KSÚPaŽP)
Komisia zasadala dňa 28.4.2015, odsúhlasila návrh vykurovania centrálnou
kotolňou pre nájomné byty pri Benzinole
na Hlavnej č. 743, 744 a 755 na základe
predloženej vypracovanej štúdie. Prejednala žiadosť občana o výstavbu komína na Zimnej č. 580, žiadosť manželov
o výrub topoľa pred domom a žiadosť
fy Locus servitutis, s.r.o. Spišská Nová
Ves o stanovisko k výstavbe rybníkov,
záchytu prameňa a spracovateľskej haly
na spracovanie pramenitej vody v časti
Tretí Hámor.
Rozprava:
Starosta obce – informoval prítomných, že pracovníčka stavebného úradu
dala výpoveď a k 30.6.2015 jej skončí
pracovný pomer, je potrebné hľadať náhradu na jej miesto
Uznesenie č. 84/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
berie na vedomie informácie zo zasadania KSÚPaŽP pri OZ v Nálepkove
z 28.4.2015.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 9:
Interpelácie, pripomienky a otázky
poslancov a verejnosti prítomnej na
zasadaní OZ
Ondrej Klekner – poďakoval zamestnancom za nový vzhľad web stránky
obce, poznamenal, že niektoré aktuálne
veci sú v archíve
Dušan Slivka – uviedol, že na úvod-

nom zasadaní OZ nesúhlasil s osobou p.
Plencnera ako zástupcu starostu obce
z dôvodu príležitostného požívania alkoholických nápojov, pred Veľkou nocou
to vyvrcholilo do takých rozmerov, ktoré
nevrhá dobré svetlo na obec, hovoríme
o zástupcovi obce, ktorý ma reprezentovať, ktorý dokáže spraviť kus dobrej roboty a potom to zneguje takýmto počinom
Ján Kalafus – uviedol, že v rámci
osobného voľna si každý môže robiť čo
chce
Ján Soveľ – poznamenal, že pán
zástupca nikomu neublížil a povedal, že
stačilo prísť na výročnú členskú schôdzu
hasičov a p. riaditeľka Územného výboru DPO Spišská Nová Ves/Gelnica p.
Alžbeta Kakalejová sa sama vyjadrila o 4
ročnom období p. Slivku v negatívnom
duchu
Starosta obce – odpovedal, že sľúbil
v prípade takejto situácie svoju abdikáciu,
ale ak by to spravil, obec krachne, pán
zástupca rieši veľmi veľa vecí, vybavil
kopec projektov, všetko zabezpečuje, je
maximálne vyťažený, voči jeho práci niet
žiadnej námietky, v tom čase mal voľno
Hlavná kontrolórka – poznamenala, že aj keď je zástupca obce, neurobil
žiaden priestupok, ani trestný čin, jedná
sa iba o morálny problém, je dobré, aby
sa takéhoto konania v budúcnosti zdržal
Jarmila Pocklanová – informovala
prítomných o ušití sedacích podložiek do
domu smútku, 1 podložka stála 16,40 eur,
obec zaplatí iba materiál, práca je zadarmo, ušila ich bez nároku na finančnú
odmenu
Starosta obce – poďakoval pani poslankyni za promptné, rýchle a lacné ušitie
Patrik Bobák – dotazoval sa termínu
odchytu psov a v akom časovom horizonte sa budú vykonávať
Ján Plencner – odpovedal, že najprv
museli byť občania informovaní a upovedomení vopred, v obecných novinách
je oznam, od 1. mája je zmluva účinná,
uvažuje sa, že najneskôr v priebehu budúceho týždňa sa odchyt bude vykonávať, prioritné oblasti sú obecný park
a zdravotné stredisko
Ján Plencner – informoval, že sa
v komisiách prejednávali štúdie prístavby
komínov alebo spoločnej kotolne a oprava bývalej vyhne, komíny na Zimnej ulici
č. 580 budú stáť okolo 1320 eur, pravdepodobne sa nakúpi materiál a zaplatí sa
iba práca
Ondrej Klekner – informoval, že po
rozhovore s nájomníkmi a po prejednaní navrhnutých štúdií je jedna spoločná
kotolňa pre tri nájomné domy najlepšie
riešenie
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Bod č. 10:
Rôzne
Hlavná kontrolórka – informovala,
že do centrálnej evidencie sťažností prišli
2 sťažnosti, prvá je susedský spor, ktorý
postúpila KOVP na prešetrenie, pretože
nespĺňa kritéria sťažnosti, ak sa nedohodnú, bude musieť sťažovateľka podať
návrh na konanie na občiansky súd, druhá sťažnosť, resp. podnet bol doručený
z Úradu pre verejné obstarávanie, sťažnosť p. Jany Pronskej, mimo schváleného
plánu kontrol na 1. polrok 2015 bude

vykonaná aj kontrola verejného obstarávania na Obecnom úrade a v spoločnosti
LON, s.r.o.
Ján Plencner – odpovedal, že budúci
týždeň budú obe strany predvolané a bude navrhnutý pokus o zmier

Záver
Po naplnení bodov programu zástupca
starostu obce vyhlásil zasadnutie OZ za
ukončené a poďakoval všetkým za účasť
na zasadaní. Zasadnutie OZ bolo ukončené o cca 14,55 hod.

Michal Bartoš – pozval prítomných
– starostu obce a poslancov na oslavu,
ktorá sa bude konať 6.5.2015 pri príležitosti dožitia sa 100 rokov klientky sociálnej
služby

Ing. Dušan Daniel
starosta obce

Bod č. 11:

Ján Kalafus
Patrik Bobák
overovatelia

Súťaž pre Nálepkovčanov
Podmienky súťaže:
Dotazník môže vyplniť každý občan starší ako 18 rokov
s trvalým pobytom na území obce.

na OcÚ v Nálepkove, č. d. 11 alebo 26., prípadne zaslať
elektronicky prostredníctvom internetu (elektronické dotazníky sa automaticky zasielajú do zberného systému).

Ako sa zapojiť?
Do súťaže sa zapojíte kompletným vypísaním a zaslaním dotazníka, ktorý je prílohou týchto novín. Pre
elektronické spracovanie dotazníka môžete využiť elektronický dotazník, ktorý sa nachádza na webovej stránke obce
www.nalepkovo.sk. Dotazník môžu vyplniť i viacerí členovia
každej domácnosti, ktorí spĺňajú podmienky. Nezabudnite
uviesť svoje kontaktné údaje, aby sme Vás v prípade výhry
vedeli kontaktovať.
V prípade potreby písomnej formy dotazníka, si ho môžte
vyzdvihnúť na Obecnom úrade č.11 a 26.

Vyhodnotenie
Žrebovanie sa uskutoční dňa 18. 06. 2015 o 13:00
v zasadačke OcÚ v Nálepkove, č. d. 20. Žrebovanie bude
verejné.

Termín
Súťaž končí 15. 06. 2015. Dotazník je potrebné odovzdať

Viac informácií: sekretariát starostu obce, tel. 053/ 4494
230, sekretariat@nalepkovo.sk.

Zámer dotazníkového prieskumu: Cieľom dotazníkového prieskumu je získavanie informácií na tvorbu nového Programu rozvoja obce Nálepkovo (pôvodný Program
hospodárskeho sociálneho environmentálneho a kultúrneho
rozvoja obce Nálepkovo nájdete na www.nalepkovo.sk, sekcia Úradná tabuľa – časť Aktuálne).

„Spolu meníme našu obec“
Zoznam cien:

11.
12.
13.
14.
15.
21.
22.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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1. Mobilný telefón Microsoft Lumia 535 Dual SIM v hodnote 107 eur
2. Elektrická kosačka na trávu 2v1 REM 3210 v hodnote 60 eur
3. 2x vstup do Aquacity Poprad v hodnote 44 eur
4. Meteostanica Emos E2829 v hodnote 19 eur
5. Darčekový kôš (Diskonto, s.r.o., Nálepkovo)
6. - 10. Predlžovací kábel 4-zásuvkový s prepäťovou ochranou (DD21, s.r.o., Prešov)
Darčekový kôš – detský (Ma-Ja, Nálepkovo)
Darčekový kôš – kuchynský (Ma-Ja, Nálepkovo)
Darčekový kôš – záhradný (Ma-Ja, Nálepkovo)
Darčekový kôš – kúpeľňový (Ma-Ja, Nálepkovo)
– 20. USB kľúč 8 GB (INIT združenie, Harichovce)
Kniha Spiš – perla Slovenska 287 strán
- 23. Darčekový poukaz - Obedové menu v Snackbare Nálepkovo 4x
Darčekový poukaz - Večera pre dvoch v Pizzerii Vondrišel
Darčekový poukaz - Úprava vlasov v Hair style kaderníctvo Nálepkovo 1x
Kniha Nálepkovo – monografia obce 165 strán
Záhradné nožnice (Lucia Riemerová, Nálepkovo)
Cestovná taška, tričko, karty, pero (MIVA Market, s.r.o., Smižany)
Aviváž Quanto 5 l (Ma-Ja, Nálepkovo)
– 35. Sponzorský balíček (Ján Soveľ, Peter Brandobur)

Informácia o tvorbe
Programu rozvoja obce Nálepkovo
podľa nového zákona
Od 1. januára 2015 vstúpil do platnosti nový zákona č. 309/2015 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.
Zákon prináša viaceré zmeny, ktoré
sa dotknú obcí, ale aj ďalších subjektov
regionálneho rozvoja. Prvou zmenou je
zmena v názve plánovaného dokumentu. Pôvodný názov Program hospodárskeho sociálneho, environmentálneho
a kultúrneho rozvoja obce (PHSR) sa
mení na Program rozvoja obce. PHSR
obce Nálepkovo bol vypracovaný na

obdobie od 2008 do 2013. Z týchto
dôvodov je nevyhnutné spracovať nový
Program rozvoja obce.
Obec je povinná uviesť svoje plánovacie dokumenty do súladu s požiadavkami nového zákona do 31. decembra
2015.
Dokument by mal obsahovať analytickú časť, strategickú časť, programovú, realizačnú a finančnú časť. V súčasnej dobe Obec Nálepkovo pracuje
na analytickej časti, ktorej súčasťou je i
dotazník priložený v týchto novinách.

Program je pre nás všetkých,
vyjadrime svoj názor.
Vyjadrite svoj názor, zúčastnite sa
procesu programovania a pomôžte naprogramovať rozvoj našej obce tak, aby
sme do roku 2020 správne smerovali
svoje ekonomické, ľudské zdroje na rozvoj toho čo chceme zlepšiť a napomôcť
vytvárať zmeny v tých oblastiach, ktoré
nás trápia.
Zdroj: periodická tlač Samospráva,
23.12.2014, Obecné noviny, str. 9.

Oznam
Na základe Uznesenia č. 26/2015 – OZ, vyzývame občanov, ktorí
majú záujem o prácu a členstvo v dočasnej komisii pre vypracovanie
Programu rozvoja obce Nálepkovo, aby svoj záujem ohlásili na
sekretariáte OcÚ v Nálepkove.

Videli sme ako sa pred našim domom pohybujú cudzí ľudia a
robia niečo v skrinke s plynomerom. Ak by som na nich
nezavolala, zrejme by namontovali nový merač a jednoducho
odišli, začínajú svoj príbeh manželia Hlinkovci z obce
neďaleko Topolčian, ktorých distribučná spoločnosť obvinila z
neoprávneného odberu plynu.
Po montáži nového plynomeru, skontrolovali všetky plynové
zariadenia v dome, pofotili a spísali pretože sme vraj boli
podozrivý z neoprávneného odberu plynu. Na našom merači
bola údajne poškodená plomba. Pôvodný plynomer zobrali
na znalecké dokazovanie a odišli. Potom už len prišla faktúra
na viac ako päť tisíc eur.

Brániť sa je potrebné
Manželia fakturovanú čiastku odmietli uhradiť pretože si
voči distribučnej spoločnosti neboli vedomí žiadneho
záväzku, ako ani toho žeby odberali plyn “na čierno” a
začala sa papierová vojna. Dovolávali sa pravdy u
regulátora aj na inšpekciách. V mnohých prípadoch však
bezúspešne. Jediný kto im dal za pravdu bola Štátna
energetická inšpekcia v Nitre (ŠEI). "Inšpektorát Nitra
zastáva názor, že podľa zistenia tu neoprávnený odber
plynu nebol" čo manželov Hlilnkovcov presvedčilo k
vytrvalosti v tomto boji s distribútorom.

Žiadali zaplatiť viac ako 5000 eur, cez súd
Prípad skončil až na Topolčianskom okresnom súde, ktorý
dal penzistom za pravdu. Podľa ich zástupcu Miroslava
Antoňaka zo Spotrebiteľského Centra sudkyňa správne
posúdila a oddelila zákonom o energetike uznanú náhradu
škody distribútorovi v prípade ak sa jedná o poškodenie
meracieho zariadenia alebo jeho časti v zavinení
spotrebiteľa od reálnej škody, ktorá mohla alebo vznikla
distribútorovi v dôsledku neoprávneného odberu plynu.

BRÁŇTE SA!
PRED NEOPRÁVNENÝM ODBEROM
ELEKTRINY, VODY ALEBO PLYNU
Dôchodcovia vyhrali, neoprávnený odber nebol
V odôvodnení rozsudku sa uvádza, že nie je možné aby si distribútor zamieňal povinnosť
nahradiť škodu s povinnosťou zaplatiť sankciu za porušenie plomby na meradle spotreby
plynu. Antoňak dodáva, že v rozhodovacej línii slovenských súdov vo veciach ochrany
spotrebiteľa nastáva posun od striktného vykladania zákona o energetike, k
prospotrebiteľskému výkladu čo v praxi znamená, že v prípade ak Vám aj neoprávnený odber
distribútor naúčtuje a obviní Vás z toho neznamená to, že z danej situácie niet cesty von.

Kontrolujte svoje zariadenie
Meracie zariadenie môže odberateľ zabezpečiť uzamykateľnou skrinkou. Merač však musí byť
pracovníkom distribútora kedykoľvek k dispozícií. Na odberateľa je prenášaná zodpovednosť
za správne fungovanie merača, preto je potrebné aby si spotrebiteľ sám vo vlastnom záujme v
pravidelných napr. mesačných intervaloch kontroloval spotrebu energií, prípadne si ju niekde
zaznamenával. Platí, že na odbernom mieste by mala byť počas celého obdobia odberu
približne rovnaká spotreba.

Komunikujte s dodávateľom
V prípade ak meracie zariadenie vydáva hluk, neeviduje spotrebu alebo sa na ňom zadrháva
čísleník ako aj v prípadoch, že spotrebiteľ má podozrenie na neoprávnený zásah do meracieho
zariadenia či pozmenenie zabezpečovacej plomby mal by neodkladne kontaktovať
dodávateľa alebo distribútora energie.

Bezplatné právne a finančné poradenstvo,
+421 221 025 408
Zastupovanie pri uzavieraní mimosúdnych dohôd, podatelna@s-c.sk
Zastupovanie v súdnych sporoch
www.s-c.sk/podanie
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Narodili sa:
Markus Demeter
Erika Horváthová
Hugo Kellner
Kasandra Horváthová
Erika Horváthová
Jana Horváthová
Tomáš Horváth
Sorina Rusnáková
Marcus Rusnák

Manželstvo uzavreli:
Ján Jakubík a Adriána Janová

Životné jubileum oslávili:
Margita Maková, 70 rokov
Emília Girmonová, 70 rokov
Kvetoslava Schmiedtová, 75 rokov
Matej Šomšák, 75 rokov

Opustili nás:
Michal Almássy, 1942
Michal Šaršaň, 1952
Štefan Tirpák, 1949
Michal Marflák, 1930
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